




 1 ُهدن ْتْبَح رِغاحلا ِتْقَولا ىَّنَح خيرات

 ّيهو ةطاسّبو ٍءالَي كل ْضَرْمت ٌةَباَلَح ُهَّضِق ان هرج لْكَشب
 0 ع 2

 . ةليمجلا روصلاو موسرلاب

 ةظوفح عئطلا قوقح

 13174 فوألا ةعبطلا © اراحنا قف عيط

 ا ياسا

 ع



 آل هاب رهكلا انتو .ن
 < تادلوملا َنآل 00 ١ ذأ ما

 لت الف ٠

 ةنس اس نم ل ةئم لبق ابروأ ي ق ابروأ ف 4 0



 طْقَنلا لوُقُح ْنَركَ
 دالَم ِةَدِع َلْبَق طْقَللا ٌةَّضِق ْتْأَدَب ْدَقَل

 ٍِر ( يِماسَم ِرْيَغ) ميتَك ِرْخَص ْنِم ًةَداع ٍنوَكُم
 ٍروُحصلا يف مكاري طْقَلا ذأ طفل ب

 يف لوقحلا وهذه دوت ن

 اريثك نأ اَّلِإ . رْخَّصلا

 ةريغصلا ةيرحبلا تانئاكلا تناك . نينسلا نييالم ىدَم ىلع
 ديدش طغضل تضّرعت ثيح عاقلا ىلإ بّسرنت 3



 . ليجنإلا يف دّرو ام 5 طفنلا

 ِرَسَتَب ال يك ) ىسوم ٍدْهَم يف
 نمو . ماوقلا ظيلغلا ماخلا طفنلا

 ٍةَفلتْخُم ضارغأل طفنلا اوُمَدْخَتسا ى

 . يضاملا نرقلا طيساوأ ىَّتَح طفنلا َةَميِق ام
 يف ساَنلا ناك ْدَقَلو . ضْرألا حطَس ىلإ طفنلا بَرَسَتَي

 حيباصم يف ُهَتوُلِمْشُيو ُهنوُعَمْجي يكب رمألا ٍةدحتملا .تايالولا يف اينافلسنب

 ف هلوعضي وا ؛ تْيزلا ءاودك ةوعيببل تاجاج يف هتوعضي ذأ ؛ وسير

 ِتاَيَمَكِب طقتلا ْعَْمَج نَكْما ْوَل هلا لامعألا ل

 ٌةَكِرَ ْتَْلَسْرَأ 1808 ماع ينف . ٍةدحتملا تايالولا لك يف ُهُعيَب َنَكْمَأَل ةبفا

 ليقستيت ه ِةَدْلَب يف طفنلا نَع ّبِّقَنيل «كيرذ نود َدّيسلا هاكيسو طْقَن

 رّطلا وه فلا نأ ادب ُدَق

 انه ضرألا حطَس بر ةَعباق اب "أ ةكرشلا تدَقَتْع

 ادَبو . ِةَقَطْنِلا كلي يف ملل ونعم اهُلْمَتسَي ناك يتلا اهسْفَن قّرطلا لإ

 مه رْثَح ْلَدَعُم ّلَصَو ام َناَعْرَسو « 1889 ماع نم بآ يف َرْفَحلا ُهَلاجر

 ١ يف رم لِ

 ىلإ َْسَدَقَت دق ُةَراَفَحلا.ت تناك هسْفَن ماعلا ّنِم بآ 77 تبسلا ممْوَي يفو

 اًمَحلا تّطْبَم ليلقب

 عياض فو مويلا كلذل لمعلا ىلا كلذب 5 1 ولا كلذل 'اّمَحلا 1

 نإ . ٍرْمَحلا ةّروُسام َليخاد ءاملا َقْرَق اًيفاط قتل ات يالا مَوَيلا

 رابآ يف ابلاغ ْتْدْحَي ناك امك ِرِْبلا هذه ْنِم ْنَّق

 قو . ضرألا ف اج1 قار قع

 َ ىلوألا ٍطْقَتلا

 ىلوألا طفنلا رابآ نم ةقْقدتُم رثب



 يف « كي ٍرْذ ١ حاجنب ام اَدَب ٠ ليقستيت و ِةَدْلَِب يف «كيرذ» حاجتب

 ىلع طفنلا اودي ل نإ لمآلا ةبيخو ةرارملا مب

 رفحلا نَع َنوفقوتيف («كيرذ» رثب قْسَع سفن رموز ارم 11

 َفِشْتْملا َنيح 1809 ماع َدْعَب ٍطَّْلا نَع

 ّنأل (اهيف طفت ال) ٌةَقاج تريح يلا رابآلا ٌمظْمم تاكو . ةَرم ِلَّوَأل
 ع نويملا امأ ةنكذأ 1

 + َنورْفْحَي

 ىلوألا طفنلا لوُقُح ُدَحأ ٠١



 ٍناصحلاو ةبرعلاب تيزلا عيزوت 1



 حيباصم تراصو ءابر م ءاب رهكلاب 3 0 ان ريكلإب ةءاض ممعتل م الا ريحت يَ أ زاغلاب
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 يد ِءذَلا ماخلا طقتل لا نإ

 زنبلا لَع لوصحلا َناك اذلإ ديكس هلا هدد ةجاحل ارك ريطقتلا

 فيلاكَتلا
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 يرتب اهنم مني ينلا تاكا
 رَّسْكُي ةئيدحلا طْقتلا يفاصَم يف

 لِماَعلاَق .٠ 0 وأ طبسولا ىَعْدُي

 اب ريتا و نم م رنكي لبو

 اهلمع ةيفيكو ينايميكلا طيسولاب ةثيدح ريسكت ةدحو 1



 نضأ يعن رثخأ تايم نيزنلاُرِفَْ

 ب ام اذهو «تافاضّملا» ىَعْدُت ةّيئايميك داوم نه

 ديلاب راد تناك يتلا نم نيرنب ُةَّخَضِم 18



 ىلإ ةّجاحلا ذايدزا

 ناك ىَّنَح 151٠ ماع َلَح ْنِإ اهف ٍلامْمِتْس اا ةزخ تيرا محتتلا ا

 جلا تابتإلا هَ ِدَدَع يف ٌةَسوُمَلَم دايز ْتَلَصَح

 5 00 دولا تيز َلِمْثُتسا امك تانيثالتلا

 كروبوين ىلإ لصت توزاملاب اهتاكرحُم لمعت يتلا ؛ يرام نيوك ٠ ةنيقسلا 5



 ِثاََثلا ِكَّرحملا ٌروُهَظ

 كامشيتما تالاجم يف ّمسوُتلا 1446 - 1888 ام ْبّرَحلا تفقؤا

 عافّدلاو َةَحّلَسملا تا

 وَلا َوُمَو ٍبْرَحلا لالخ اًدج ماه ْتَدَحأإ
 َرْوُط ْدَق ناك سّبكلا وُذ يباعلا ُكْرَحْماَف . ْثاَفْللا

 رمل نأ اَدَبو دز

 ةّياطيرَبلا تارئاطلا لوأ نإ ىَنَح لاَعق لْكَشِب ٌروَطَتلا اذه
 ةملجخلا ٍتَلَحَد . نيَكَرحمْلا تاذ» روُيتِم رتسولع» هَ

 را لح عون نم ةمخضلا 0
 ديلا تارئاط تسيل . برَحلا

 تيز)

 « دروكنوكلا ١ ةّينوصلا َقوف ةثافنلا باكرلا ةرئاطل ةروُص
 عالقإلاو رطوبهلل كّرحتملا ّلِصفلا اهفنأب افن



 يل عيا ركل
 محق تالت تأرط ْدَقَل

 ةريخألا ةّيلاعلا بّرَحلا ُدْنُم

 لإ ةجاحلا ُدادْرَت رطْقَللا لامّعيسا يف َرمَ

 عيصت ل 0 ميت طقت ةلقان ربكأ تناك 5
 ُهَدِع كلاتُه تناك ىَتَح 1851 َهَنَس َْتَْلَح امو

 يتلا تالقاتلا تّدجُو ملا ٠ | ”تهلقالا توست ع ب

 تاراطيلاف . ةيِربَصلا هتانجاَلاو رطل
 بلا تاكرش تاراش لِمْحَت يبا َهّيِعِرْبَص
 ء رّصلا تانجاّشلا هِذهو

000 2 
 . زكاركاو عتاصلا ٍفلَتْخُم ىلع م داب ُهْعَروُ ٠ ٍدوُقَولا تير نم

 0 ٌةاَفَضلاف . بيانألا ا طوطخ يهف عزوة 0 ام

 ةّيجب ره ةّئحاشو نيدح ًةافصم

1 

1 

1 
2| 



 (توزاملا) دوُقَولا تبَز

 تادحولا نإ م مث . ةلماعلا ٍدَيلا يف

 تيزلاب ىَّمَحُي نرف نم ُْبَصْنَي زوهصملا ُذالوفلا 3



 م عه 95
 دوقولا تيَرِل ىرخأ تالامُعتْسا

 أ تاياغل
 37 ماع
 ةمهم ىرخ

 عع هيف
 اضيا دوقولا تي

 ا لكشب راخبلا اننا

 تاقراح َناف اذِ . اًّرْد

 ِ يف . ينابكاو

 نخاَسلا ءاملا وأ ٍراَخْبلاب هلك ءانبلا ديو

 ةريبك ةبانب يف لجارملا ةقرغ 71



 بزانملا يف ِدوُقولا تبر

 هتواسمو هتساحم هَل

 ضْألا تحت بيكرتلا َدْيَق تيزلل نيزخت ٌجيرهص نذل



 ءابرهكلاو زاغلا جاتْنِإ يف طفتتلا رود

 و زاغلا ساني طفلا نأ حمو . امهاوس نم عينْضَتلا 3

 نإ يف ميم ابوه. ةديدع ماديا

 2 َّنإف َكِلَذِل

 .ليزخَلا اذه ءارجإل

 ءاب رِهَكْلا جاتنإ

 ءابرهكلا ٍديلوت تاطَحَم ىَدْحِإ يف تانيبروتلا ُةَعاق انني



 لزيدلاب ناريَسُي ةيديدح ةكس ةلفاحو عيِرَس ٌراطق 4



 ,عرازملا يف ِتْيَزلا ل
 نكْنُت يتلا تالاجكا ْدَحُأ يه ةَعارَرلا نإ

 . تاراّرجلا هذه لكل ةّمزاللا ت
 تال ل ا 8 م دق ا
 عرازملا اهجاتْحَي ّحَبْطأ يتلا َةَديدَعلا ىرخألا ٍطقَتلا تاجتنم اذه

 2 نفض
 دحتسي : اضيا طفنلا تاجتنم نم وهو ؛ يعانطصالا

1 3 2 

 اولا ةاوملاو . اهم ِء
 ٍِتاناّرَحلا نيطْبَتل
 ظفاحت ةدعاقلا

 تاديبم نِم ديدَعلاو .

 قيحاسُم يه عرازملا

 . ىودهو

 ١ سيل يَ
 مي

 ب نأ : َءاش
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 طفتلل ٌةَديِدَج تالامْعِتْسا

 | يه اًمامَت ٍةَديدَج ٍةَعانِص ُءاْنِإ َرهف يناّتلا

22 53 0 

 اويسو ةّيحَبْطْلا تاودآلاك
 ًّء 8 35-0 7

 ةَدجتملا تايالولا يف . تانيثالثلا ف تايوامكورتبلا َلْوُأ تَعِبص ْدَقَلو

 « كلذ َدْعَبو . يلورتب

 يف صمتنلا ىذا ٠ ٍبرَحلا لالخو

 ّصْقَنلا ىَدأ كِلذكو .

 انططألا تافتلا ريوطَت لإ نوُبَص

 تاجتنم ىَد

 و :مايَألا ويذه يف ركل رطقَللا تاّيَمك



570 20005 
 ناسنإلا عنص نم ىرخأ داوم

 ًاشنث ام اًبلاغو . ةّصاخ عِناَصَم ام ةّمزاللا ِتاَيَمَكلا ىلع ٌلوُصْحلا
 ىلإ ةيذغتلا تاماخ لّوَحَت 1

 9 2 ع
 زيغلا قيحاسم اضيا تاجتنملا هذه

 اف بايَتلا ةقاظَن لع ةظقاحملا ُدِعاسُت يتلا ُةّيعانِطْصَألا
 0 اد ةَلَجَع ٌراطإ ا يتلا تاراّيَسلا

 انِّصلا طاطلا اذهو . يعانطصالا

 ةّيواميكورتبلا تاجا ضْعَب



 < ةّيلاحلا تاجتتملا
 ةديدج تاجتنُم ُداياو « ٍةَميدق ِتاِجَتْنْمل ٍةَديدَج تالامعيتسا فاشتألاو
 ا

 ال . ّنآلا ثاحْبألا قيرَط

 ىَراحّصلا ٌمِبْصَتو لكألل ةَحِلاَصلا ةّيعارزلا ليصاحاب ّنآلا

 لاذغلا داوملل جاتنإلا ةميظعلا قف ةّيئاذغلا داوملل جاتنالا ةَميظَعلا قطانكا
 م

 ابلا ةَبْطَرلا تاحانملا يف اّمأ

 ايصاحملا ةعارزل ةَحِلاَصلا

 ريوطت * 1



 0 هلا نيت رات زخ يكمل اعلا يف ءا

 8 امهربتخُم يق ثاحْبَأ اريبَخ



 2 ةطخم قلاك بلطي اذهو .
 3 داق يق

 ميا ويل دا لثع يف راقي ام ءقاوملا هذه دحا لثم ىف

 . ِهُمَدَع وأ طقتلا دوجو

 رخِبلا ضرع يف بيقلت تاءاشنإ 533



 طفنلا نع بيقنتلا لامعأ يف ةّيمدصلا تاجوملا ليجست 18



 ؟ ملاعلا يب ِدوُجْوملا طفتتلا ٌرادْقِم ام

 جاتنالا قطانمو طفنلل ةيواحلا قطانملا نك



 5هناود 601 ة/وطاع

 اناولألئانتت باك 7٠١ نمرثكلا نآلا ةَلرْش بك ةليلِس ف
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